
 
 

 

O PRÊMIO DE SERVIÇOS A BONDADE IMPORTA 

 

 

O Prêmio de Serviços a Bondade Importa (KMSA) é concedido aos clubes que 

realizam projetos de serviços inovadores e excepcionais nas nossas áreas de causa 

global. As indicações para o prêmio 2021 já estão abertas, portanto, descubra como 

os clubes do seu distrito podem ser indicados para este prêmio em 2021. 

 

 

 

CRITÉRIOS PARA O PRÊMIO 

  

Para que os clubes se qualifiquem, eles devem estar ativos, ter concluído um 

projeto de serviço que atenda às necessidades de uma área de causa e tenha sido 

reportado no MyLion® ou no seu sistema de relatórios regional oficial.  

Use os seguintes critérios para determinar se um projeto de serviço pode ser considerado 

para este prêmio.  

 Atende às necessidades das causas de Lions Clubs International e da Fundação 

de Lions Clubs International: diabetes, meio ambiente, visão, câncer infantil, 

fome, socorro às vítimas de catástrofes, juventude e ajuda humanitária 

 Incentiva a criatividade e a inovação 

 Alcança um impacto de escala e sustentabilidade a longo prazo 

 Promove a marca Lions 

CRONOGRAMA PARA AS INDICAÇÕES DE 2021-2022 

Para os clubes serem considerados para o prêmio, deve seguir o seguinte 

cronograma: 

 

 

 



 
 

 

 1 de julho a 31 de outubro: As indicações estão abertas 

  

 15 de agosto: Prazo final para que os Assessores de Serviços do Clube e os 

Presidentes de Leo Clube enviem eletronicamente uma indicação ao Coordenador 

da Equipe Global de Serviços de Distrito (Coordenador da GST-D) 

  

 15 de setembro: Prazo para o Coordenador da GST-D enviar eletronicamente 

uma indicação ao Coordenador da GST-MD 

  

 31 de outubro: Prazo para o Coordenador da GST-MD enviar eletronicamente 

uma indicação a Lions Clubs International 

  

 Janeiro: Os vencedores são selecionados pelo Comitê de Atividades de Serviço 

da Diretoria de Lions Clubs International e os clubes vencedores são notificados  

  

 Março: Clubes vencedores recebem o prêmio de Lions Clubs International 

Esses são prazos orientadores para ajudar no processo de indicações em nível local. 

Qualquer indicação enviada a Lions Clubs International após 31 de outubro 

será desqualificada. Lions Clubs International não aceitará formulários de 

inscrições em papel. 

 

Anexo, o Formulário de Indicação ao Prêmio de Serviço A Bondade Importa  

AL 2021/2022, para preenchimento e envio por e-mail, até 17 de agosto de 2021 

para: 

 

COORDENADORA DA EQUIPE GLOBAL DE SERVIÇOS DE DISTRITO - GST 
CaL ELIZABETH MARCONDES PINTO RODRIGUES  

Tel. Cel. (13) 99774-6548  

E-mail – pintorodrigueselizabeth@gmail.com  

Lions Clube Santos Ponta Da Praia 
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